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Komunikat z Opolskiego Oddziału
NFZ w Opolu w sprawie koronawirusa

W

związku z otrzymanym komunikatem z Opolskiego Oddziału
NFZ w Opolu zachęcamy do
zapoznania się z materiałami informacyjnymi nt. proﬁlaktyki i postępowania

w przypadku zakażenia koronawirusem.
Materiały znajdują się na oﬁcjalnej stronie
Urzędu Miejskiego pod adresem:

www.zawadzkie.pl

UWAGA! Grypa ptaków na terenie
Powiatu Gliwickiego!

W

związku z wystąpieniem ogniska
wysoce zjadliwej grypy ptaków
w gminie Wielowieś
(miejscowość Świbie) Burmistrz Zawadzkiego informuje o podstawowych

zasadach postępowania z którymi można się
zapoznać na oﬁcjalnej stronie Urzędu
Miejskiego pod adresem:

www.zawadzkie.pl

Gala Noworoczna

D

nia 2 lutego br. odbyła się jak co roku
Gala noworoczna zorganizowana
przez Stowarzyszenie Rozwoju
i Upowszechniania Kultury „METANOYA”.
Tradycyjnie na scenie naszego Kinoteatru
wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Leśnicy pod batutą Klaudiusza Lisonia

przy udziale solistów: Agnieszki
Grabowskiej, Małgorzaty Dudy, Natalii
Świerc, Mariusza Ostrowskiego, Oskara
Koziołka – Goetza oraz Dariusza Pietrzykowskiego. Wydarzenie zrealizowane było w
ramach Marszałkowskiego Budżetu
obywatelskiego Województwa Opolskiego.

Nowy Sołtys w Żędowicach

D

Dodatkowe miejsca w żłobku

P

odczas poniedziałkowej konferencji
w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim,
wiceminister Stanisław Szwed
wręczył gminom promesy doﬁnansowania w
ramach tegorocznej edycji programu
„Maluch+”. W ramach programu gmina
Zawadzkie otrzymała promesę na
utworzenie 5 dodatkowych miejsc w Żłobku
Publicznym w Zawadzkiem. W ramach
uzyskanego doﬁnansowania w kwocie
34.523,00 zł rozbudowana zostanie łazienka
oraz zakupiony zostanie niezbędny sprzęt
i wyposażenie żłobka.

nia 23 stycznia odbyło się
w Żędowicach zebranie wyborcze.
Na stanowisko sołtysa zgłoszona
została kandydatura Jerzego Stasza. Wydano
62 karty do głosowania, z czego oddano 44
głosy „za” i 18 głosów „przeciw”. W dalszej
części zebrania mieszkańcy sołectwa wybrali
także swoich przedstawicieli do Rady
Sołeckiej. Zostali nimi Artur Koźlik, Alfons
Macioszek, Dawid Paprotny, Kordian
Mrochen. Zebranie wyborcze było również
okazją do złożenia podziękowań
dotychczasowemu sołtysowi Patrykowi
Kotylakowi oraz Radzie Sołeckiej.

W imieniu Władz Samorządowych Gminy Zawadzkie składam serdeczne
podziękowania za wszelkie podejmowane przez Pana Patryka Kotylaka
oraz Radę Sołecką działania na rzecz Sołectwa Żędowice.
Życzę spełnienia marzeń oraz dalszych sukcesów w pracy społecznej
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski
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Burmistrz informuje
Spotkanie w sprawie gospodarki odpadami

W

dniu 3 lutego br.
z inicjatywy Burmistrza
Zawadzkiego w tutejszym

Urzędzie odbyło się spotkanie
poświęcone gospodarce odpadami
w gminie Zawadzkie. W spotkaniu

uczestniczyli: przedstawiciele
Związku Międzygminnego
„Czysty Region” – p. Brygida
Kolenda-Łabuś – Przewodnicząca
Zarządu oraz p. Dorota Stanek –
Kierownik Wydziału Gospodarki
Odpadami, radni Rady Miejskiej
w Zawadzkiem, Sołtysi Sołectw
Żędowice i Kielcza oraz przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawadzkiem i Z.G.K. „ZAW-KOM”
Sp. z o.o. Podczas spotkania
dyskutowano na temat
ewentualnego przystąpienia
gminy Zawadzkie do Związku
Międzygminnego „Czysty
Region” oraz omówiono zasady
funkcjonowania gospodarki
odpadami w ww. Związku.

Spotkanie w sprawie przywrócenia połączeń
Opole-Tarnowskie Góry

O

polski Urząd Marszałkowski ubiega się w Brukseli o 10 mln złotych na
kształcenie ekspertów do spraw
jakości powietrza. Plan zakłada, że
urząd marszałkowski w Opolu
pozyska dotacje, natomiast
Politechnika Opolska zajmie się
edukacją urzędników.
Wykwaliﬁkowani specjaliści
w każdej gminie pomogą
mieszkańcom województwa
opolskiego w zadbaniu o czystsze
powietrze, będą mogli doradzać
właścicielom „kopciuchów", jak
mogą obniżyć poziom smogu. Taką
możliwość stwarza program LIFE.
Jesteśmy jednym z 26 samorządów
gminnych, które podpisało
dokumenty na rzecz ochrony
powietrza w regionie, a Opolskie
jest jedynym regionem w Polsce,
które zdecydowało się na udział
w programie LIFE.

Dotacje przyznane

D

nia 29 stycznia br.
w Urzędzie Miejskim
odbyło się spotkanie
przedstawicieli władz samorządowych gminy Zawadzkie oraz
Województwa Opolskiego
w sprawie przywrócenia połączeń
kolejowych pomiędzy Opolem
i Tarnowskimi Górami.
W spotkaniu uczestniczyli
Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego, Szymon
Ogłaza Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Robert
Węgrzyn Radny Województwa
oraz Mariusz Stachowski
Burmistrz Zawadzkiego, Dariusz
Zajdel Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem, Michał
Rytel radny Rady Miejskiej
w Zawadzkiem i Andrzej
Orłowski.

Czyste powietrze – program LIFE

R

ozstrzygnięty został
otwarty konkurs ofert na
wsparcie ﬁnansowe
rozwoju sportu na terenie gminy
Zawadzkie w 2020 roku.. Na ten cel
zabezpieczona została w budżecie

Podczas spotkania ustalono, że
przedstawiciele Zarządu Województwa Opolskiego przystąpią do

rozmów z Zarządem Województwa
Śląskiego w celu wypracowania
porozumienia w tej sprawie.

W

kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego
ź edukacyjną opiekę wychowawczą
ź inne kategorie wyszczególnione w budżecie gminy.
Wystarczy całkiem anonimowo
zaznaczyć na suwaku wysokość
swojego miesięcznego wynagrodzenia „na rękę” (netto), a po
chwili wyświetli się precyzyjna
odpowiedź.
Czy mieszkańcy wiedzą, że
gmina dostaje zaledwie 19,26 proc.
podatku dochodowego? Czy
wiedzą, ile pieniędzy przeznaczamy na funkcjonowanie szkół
i przedszkoli, na ochronę środowiska, na kulturę? Aplikacja
pozwala na sprawdzenie tego
w ujęciu dziennym lub
miesięcznym. Ponadto każdy z nas
dowie się ile wynosi podatek,
który traﬁa do budżetu gminy
w przeliczeniu na 1 dzień albo na
1 miesiąc. Dodatkowo zamieściliśmy informacje o aktualnej
liczbie ludności w naszej gminie
oraz o plano-wanych dochodach
gminy w 2020 roku, a także
kwotowe i procentowe wyszczególnienie wszelkich wpływów
składających się na budżet gminy
ź

w danym roku.
Wszystkie dane zostały
przygotowywane na podstawie
uchwały budżetowej gminy
Zawadzkie na 2020 rok, w której
budżet gminy został podzielony na
kategorie tematyczne np. oświata
i wychowanie, transport i łączność,
ochrona środowiska, gospodarka
mieszkaniowa itp. Mieszkaniec
dyskretnie może sprawdzić, jak
gmina dysponuje jego pieniędzmi
z podatków. Narzędzie wskazuje
ile pieniędzy z zapłaconego od
danej kwoty podatku traﬁ do
poszczególnych kategorii budżetowych. Zaprezentowana syntetyczna analiza budżetu pokazuje,
w jakim stopniu każdy, kto płaci
podatki w Zawadzkiem przyczynia się do rozwoju naszej gminy.
Aplikacja stanowi nowoczesny
element systemu udostępniania
danych i jednocześnie staje się
dobrą praktyką uwiarygodniania
transparentności sektora samorządowego.
Aplikacja jest dostępna
pod adresem:

twojepodatki.zawadzkie.pl
Zachęcamy serdecznie
do korzystania z aplikacji.

Wysokość
doﬁnansowania
6.000,00 zł

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa zadania

Klub Tenisa Stołowego
MOKSIR Zawadzkie

Upowszechnienie
sportu w zakresie
tenisa stołowego
w gminie Zawadzkie

Autonomiczna Sekcja
Piłki Ręcznej Zawadzkie

Udział drużyny seniorów 28.000,00 zł
ASPR Zawadzkie
w rozgrywkach ligi
piłki ręcznej.

Stowarzyszenie Klub
Piłkarski ”STAL”
Zawadzkie

Szkolenie
9.000,00 zł
zawodników w grupie
seniorskiej oraz udział
w rozgrywkach ligowych
w dyscyplinie piłka
nożna.

Klub Karate „NIDAN”

Szkolenie zawodników 8.000,00 zł
kadry Klubu Karate
NIDAN oraz udział
w zawodach sportowych
karate Shotokan/WKF

Na co idą moje pieniądze?
ramach kreowania
polityki przejrzystości
gminnych wydatków
Burmistrz Zawadzkiego Mariusz
Stachowski prezentuje mieszkańcom nowe narzędzie, dzięki
któremu łatwo dowiedzą się, ile ich
pieniędzy traﬁa na zaspokajanie
potrzeb gminnych.
„Na co idą moje pieniądze?” to
interaktywna aplikacja, która daje
możliwość gminie zaprezentowania w nowoczesny i prosty
sposób wydatków budżetowych
z punktu widzenia podatnika
i jednocześnie mieszkańca naszej
gminy. Dzięki aplikacji gmina ma
możliwość podzielnia się
z mieszkańcami informacjami na
temat wydatków budżetowych,
a mieszkańcy mogą poznać skalę
obciążenia budżetu gminy, a zatem
jakie kwoty z ich podatków są
przeznaczane na:
ź oświatę i wychowanie
ź rodzinę
ź gospodarkę komunalną
i ochronę środowiska
ź administrację publiczną
ź pomoc społeczną
ź kulturę ﬁzyczną
ź transport i łączność
ź gospodarkę mieszkaniową

gminy Zawadzkie kwota
w wysokości 51 tys, złotych.
Wpłynęły cztery wnioski.
Burmistrz Zawadzkiego przyznał
dotacje:

Usuwanie azbestu w gminie Zawadzkie

B

urmistrz Zawadzkiego
informuje, że w roku 2020,
wzorem lat ubiegłych,
mieszkańcy gminy Zawadzkie
będą mieli możliwość pozyskania
doﬁnansowania na realizację
przedsięwzięć związanych
z demontażem, transportem
i unieszkodliwianiem wyrobów
zawierających azbest.
Doﬁnansowanie realizowane
będzie w oparciu o środki własne
gminy oraz środki pozyskane
z Wojewódzkiego i Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. W roku 2020
może ono sięgać do 100 %
poniesionych wydatków.
Doﬁnansowaniu nie podlegają
koszty związane z założeniem
nowego pokrycia dachu.
W ramach procedury doﬁnansowania gmina dokonuje naboru
wniosków od beneﬁcjentów
końcowych oraz wybiera wykonawcę zadania zgodnie z przepi-

sami ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Osoby zainteresowane
pozyskaniem ww. dotacji proszone
są o złożenie wniosku w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem przy ul.
Dębowej 13, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 13 marca 2020 r.
Doﬁnansowanie usuwania
azbestu w gminie Zawadzkie
będzie możliwe po uzyskaniu
środków ﬁnansowych na ten cel
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Szczegółowych informacji
w zakresie usuwania azbestu
udziela młodszy referent ds.
ochrony środowiska i rolnictwa
w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem – Pan Grzegorz Wieszołek
(pok. 303, tel. 77 46 23 146).
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Rekrutacja do publicznych placówek
oświatowych na rok szkolny 2020/2021
Przedszkola

W

dniu 17 lutego br. rozpoczęła się
rekrutacja do przedszkoli
działających na terenie gminy
Zawadzkie na rok szkolny 2020/2021 dla
dzieci, które do tej pory nie uczęszczały do
przedszkoli. Nabór przeprowadzany jest na
wolne miejsca, jakimi dysponują placówki
po uwzględnieniu złożonych przez rodziców
L.p.

obecnych wychowanków deklaracji
o kontynuowaniu uczęszczania do danego
przedszkola. Wnioski można pobrać
w Biuletynie Informacji Publicznej
poszczególnych placówek i bezpośrednio
w przedszkolach.
Rekrutacja odbywa się zgodnie z poniższym
harmonogramem:
Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Czynności rekrutacyjne

Termin
w postępowaniu
uzupełniajacym

3

Sesja Rady Miejskiej

D

nia 27 stycznia 2020 r. miała miejsce
pierwsza w tym roku, a XV w tej
kadencji sesja Rady Miejskiej. Na sesji
zostały podjęte następujące uchwały:
1) Nr XV/119/20 o zmianie uchwały
w sprawie ustalenia poboru podatków
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
i ustalenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso;
2) Nr XV/120/20 w sprawie rozpatrzenia
wniosku;
3) Nr XV/121/20 w sprawie przyjęcia
sprawozdań z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem za
2019 r.;
4) Nr XV/122/20 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem za
2019 r.;

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi
od 17 lutego 2020 od
r. 11 maja 2020 r.
spełnianie przez kandydata warunków lub
do
6
marca
2020
r.
do
25 maja 2020 r.
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
2. Weryﬁkacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
niedzielę 26 stycznia br.
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonaniedo 25 marca 2020 r.do 12 czerwca 2020 r.
w Zabytkowej Chacie w Kielczy
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
odbyło się zebranie sprawoczynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
zdawcze
zarządu
DFK Kielcza.
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
W spotkaniu uczestniczył Burmistrz
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
Zawadzkiego Mariusz Stachowski. Zarząd
rekrutacyjną listy kandydatów zakwaliﬁkowanychdo 27 marca 2020 r.do 16 czerwca 2020 r.
koła
przedłożył sprawozdanie za 2019 rok
i kandydatów niezakwaliﬁkowanych
oraz przedstawił plany działania na rok
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli od 30 marca 2020 r.od 17 czerwca 2020 r.
r. 24 czerwca 2020 r. bieżący. Zebrani dyskutowali także
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 6 kwietnia 2020do
o współpracy z samorządem gminnym
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
i
zarządem głównym TSKN.
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
do 8 kwietnia 2020do
r. 26 czerwca 2020 r.
i kandydatów nieprzyjętych

5) Nr XV/123/20 w sprawie przyjęcia
planów pracy komisji problemowych Rady
Miejskiej w Zawadzkiem na 2020 r.;
6) Nr XV/124/20 w sprawie przyjęcia planu
kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Zawadzkiem na 2020 r.
Podjęte uchwały dostępne są na stronie
bip.zawadzkie.pl.
Następna sesja odbędzie się w dniu 24 lutego
2020 r. ,a głównym tematem będzie przyjęcie
sprawozdania Komendanta Policji
z działalności za 2019 r., w tym informacji
o stanie porządku i bezpieczeństwa
publicznego oraz wysłuchanie sprawozdania
z postępu realizacji zadań inwestycyjnych
i remontowych oraz poniesionych
nakładach.

Zebranie sprawozdawcze w DFK Kielcza

W

Wyróżnienie dla rolników

Szkoły

R

ekrutacja dla kandydatów do klas
pierwszych publicznych szkół
podstawowych zamieszkałych poza
obwodem danej szkoły prowadzonej przez
L.p.

Czynności rekrutacyjne

gminę Zawadzkie rozpocznie się 2 marca
2020 r. i będzie odbywała się zgodnie z
poniższym harmonogramem:
Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniajacym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej
publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami
od 2 marca 2020 r. od 11 maja 2020 r.
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniudo 16 marca 2020 r.do 25 maja 2020 r.
rekrutacyjnym
2. Weryﬁkacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły
podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
do 2 kwietnia 2020do
r. 12 czerwca 2020 r.
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwaliﬁkowanychdo 6 kwietnia 2020do
r. 16 czerwca 2020 r.
i kandydatów niezakwaliﬁkowanych
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
od 7 kwietnia 2020od
r. 17 czerwca 2020 r.
w postaci pisemnego oświadczenia
do 15 kwietnia 2020
dor.24 czerwca 2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
do 17 kwietnia 2020
dor.26 czerwca 2020 r.
i kandydatów nieprzyjętych

Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

W

terminie 7 dni od dnia podania do
publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może
wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do danego
przedszkola lub klasy pierwszej szkoły
podstawowej.
Uzasadnienie zawierające przyczyny
odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę
punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz
liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym, sporządza
się w terminie 5 dni od dnia złożenia przez
rodzica w/w wniosku.
Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od

dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść
do Dyrektora danej placówki oświatowej
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.
Dyrektor jest zobowiązany rozpatrzeć
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia jego
otrzymania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora
danej placówki służy skarga do sądu
administracyjnego.
Szczegółowych informacji dotyczących
postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych udzielają
Dyrektorzy tych placówek.

W

Rożniątowie odbyło się
podsumowanie działalności
upowszechnieniowo-doradczej
w rolnictwie za rok 2019, organizowane
każdego roku przez Opolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
W imieniu władz samorządowych gminy

Zawadzkie Burmistrz Zawadzkiego Mariusz
Stachowski przekazał wyrazy wdzięczności
rolnikom z naszej gminy. Wyróżnieni zostali:
Katarzyna i Daniel Garcorz, Barbara
i Łukasz Szołtysik, Helga i Bernard Zientek,
Aleksandra i Mariusz Brolik, Karina
i Mariusz Długosz oraz Remigiusz Samol.

Spotkanie dla samotnych

D

nia 27 stycznia odbyło się tradycyjne członków. Podczas spotkania nie zabrakło
noworoczne spotkanie zorganizoakcentów świąteczno-noworocznych,
wane przez zarząd Klubu Seniora w przyjaznych rozmów i wspólnej zabawy.
Zawadzkiem dla swoich samotnych

Krajobrazy Zawadzkiego
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III kadencja Zespołu
Konsultacyjno-Doradczego Seniorów

D

nia 5 lutego 2020 r.
w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem miała
miejsce uroczystość związana ze
złożeniem podziękowań członkom
Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Seniorów działającego przy
Burmistrzu Zawadzkiego oraz
inauguracja i wręczenie nominacji
członkom III kadencji Zespołu.
Burmistrz Zawadzkiego
Zarządzeniem Nr 185/XXX/2020
z dnia 21 stycznia 2020 r. powołał

Zespół w następującym składzie:
Renata Labus, Irena Justyńska,
Teresa Małek, Barbara Piotrowska,
Jadwiga Ponitka, Urszula Piekacz,
Helena Świtała, Stanisław Kiełek,
Józef Polis, Ryszard Pagacz, Jerzy
Stasz.
Przewodniczącym Zespołu
został wybrany ponownie Józef
Polis, natomiast jego Zastępcą
Stanisław Kiełek, a Sekre-tarzem
Teresa Małek.

Darmowa
pomoc prawna

D

zięki współpracy rządu,
samorządów i organizacji
pozarządowych na terenie
całego kraju powstały punkty,
w których profesjonaliści świadczą
pomoc prawną. Ogólnopolski
system gwarantuje nieodpłatny
dostęp do porad prawnych na
poziomie lokalnym i niweluje zbyt
często występującą w naszym kraju
barierę ﬁnansową do korzystania
z profesjonalnej usługi prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna dla
mieszkańców Gminy Zawadzkie
świadczona jest w Ośrodku
Pomocy Społecznej przy ul.
Dębowej 11, pomieszczenie A8
(parter, wejście od strony
pogotowia ratunkowego) w każdy
poniedziałek od godziny 13.00 do
17.00
Termin wizyty ustalany jest
telefonicznie pod nr 77 440 17 97
lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej:
starostwo@powiatstrzelecki.pl

1 % dla naszych organizacji

M

ożemy wesprzeć nasze
lokalne organizacje nic
nie tracąc. Zachęcamy
do wsparcia organizacji pożytku
publicznego działających na
terenie zawadzkiego, Żędowic
i Kielczy poprzez przekazanie 1%
podatku. Na stronie internetowej
www.bazy.ngo.pl znajdziecie
Państwo informacje o organizacjach pożytku publicznego
uprawnionych do 1% podatku za
2019 rok. Takie informacje można

również uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem pok. 102.
Sposób przekazania 1 % jest
bardzo prosty. Podatnik wpisuje
w formularzu prawidłowy numer
KRS oraz wpisuje dokładną kwotę
(nie może być ona jednak wyższa
niż 1% - wniosek jest
nieskuteczny). Pieniądze na konto
organizacji przekaże urząd
skarbowy. Zeznanie podatkowe
trzeba złożyć do dnia 30 kwietnia
2020, a korektę do dnia 31 maja

2020. 1% podatku mogą przekazać
podatnicy podatku dochodowego
od osób ﬁzycznych, podatnicy
opodatkowani ryczałtem od
przychodów ewidencjonowanych,
podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
i korzystający z liniowej, 19procentowej stawki podatku.
Emeryci i renciści również mogą
wesprzeć naszą organizację, ale
muszą rozliczać się sami – nie
przez ZUS.
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Koncert uczniów Ogniska Muzycznego
„MELODIKON”

K

oncerty w wykonaniu
uczniów Ogniska Muzycznego MELODIKON, działa-jącego
w strukturach BiK w Zawadzkiem
zabrzmiał przy wypełnionej po

Dostojni Jubilaci

J

ubileusz 95 urodzin obchodziło troje mieszkańcy naszej
gminy.
Pan Leonard Grymek urodził
się 12 lutego1925 roku. Od 30 lat
mieszka w Zawadzkiem, jest
emerytowanym nauczycielem.
Doczekała się 3 dzieci, 2 wnuków
i 5 prawnuków. Uwielbia czytać
i rozwiązywać krzyżówki.

Pan Ignacy Szostok urodził się
1 lutego1925 roku. Od urodzenia
mieszka w Żędowicach. Doczekał
się 5 dzieci, 7 wnuków i 6 prawnuków. W zawadczańskiej hucie
przepracował 42 lata, a do 1984
roku grał w hutniczej orkiestrze.

Twoja krew – to dar życia

K

rwiolecznictwo jest
bardzo ważną dziedziną
medycyny, wspomagającą
działania lekarzy różnych
specjalności. Na co dzień niewiele
osób zdaje sobie sprawę z faktu, że
krew jest lekiem ratującym ludzkie
życie, zaś jej jedynym i niezastąpionym źródłem jest człowiek.

Krew jest potrzebna codziennie,
ponieważ jest bezcennym lekiem,
którego mimo wielu prób
i ogromnego postępu w medycynie
nie udało się wytworzyć poza
ustrojem człowieka. Jest niezbędna
nie tylko oﬁarom wypadków, ale
także chorym cierpiącym na szereg
poważnych schorzeń. Przetaczana

podczas transfuzji lub podawana w
postaci przetworzonych składników, pozwala ratować życie
i zdrowie. Ponadto krew jest
lekiem, który pozyskujemy jedynie
dzięki dobroci ludzkiej, ponieważ
tylko człowiek może oﬁarować go
drugiemu człowiekowi, jako
szczególny dar – dar życia.

Na ręce solenizantów płynęły
życzenia zarówno od najbliższych,
przyjaciół, jak również od władz
samorządowych i powiatowych.
Dostojnym Jubilatom życzymy
wielu pogodnych dni, dużo
zdrowia i wiele miłości.

Apteki dyżurują

Kto może oddać krew?
Każdy kto:
ź jest w wieku od 18 do 65 lat;
ź waży powyżej 50 kg;
ź posługuje się językiem
polskim;
ź przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem
zamie-szkania oraz numerem
PESEL;
ź odpowiada wymaganiom
zdrowotnym pozwalającym na

ustalenie na podstawie badań
lekarskich i badań laboratoryjnych, że każdorazowe
pobranie krwi nie spowoduje
ujemnych skutków dla jego
stanu zdrowia lub stanu
zdrowia przyszłego biorcy
w szczególności na skutek
występowania przeciwwskazań
stałych lub czasowych do
pobrania krwi;

temperatura ciała, która
mierzona jest pod pachą nie
powinna przekraczać 37°C;
ź przeszła pozytywnie badanie
lekarskie poprzedzające
pobranie krwi od kandydata na
dawcę krwi lub od dawcy krwi,
obejmujące: wywiad medyczny
oraz skrócone badanie
przedmiotowe.

ź

Co trzeba zrobić, aby oddać krew?
zjeść rano lekkostrawną
kanapkę,
ź udać się do punktu poboru krwi
mając przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem,
ź wypełnić kwestionariusz , który
zostanie sprawdzony i zweryź

ﬁkowany przez pielęgniarkę,
następnie pobrana zostanie
próbka krwi na badanie
hemoglobiny (nakłucie
w palec),
ź lekarz w punkcie przeprowadzi
badanie internistyczne

ź

mężczyźni mogą oddawać krew nie
częściej niż 6 razy w roku,
a kobiety nie częściej niż 4 razy,
przerwa między kolejnymi
oddaniami nie może być krótsza
niż 8 pełnych tygodni (56 dni).
Nie bądźmy więc obojętni.

Apteki w Zawadzkiem prowadzą dyżury naprzemiennie w niedziele
i święta w godzinach od 16.00 do 17.00. W godzinach nocnych
receptę można zrealizować w aptekach w Strzelcach Op.
1. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
2. Apteka „LIBRA”, ul. Os. Piastów 21, tel. 77/461-38-76
3. Apteka „Multifarm”, ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
4. Apteka „Pro-Pharma”, ul. Moniuszki 16, tel. 728-309-383
5. Apteka „Gemini”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
6. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
7. Apteka „Słoneczna”, u. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56
8. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
9. Apteka „Dr.Max’”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

i wywiad,
marzec
Dzień
jeśli lekarz zakwaliﬁkuje
1. „DOZ Apteka”
dawcę, wówczas pozostaje
2. „LIBRA”
tylko oddać krew,
3. „Multifarm”
ź czas oddania 450 ml to około 5 4. „Pro-Pharma”
7 minut.

ź

Jak często mogę oddać krew?
W bieżącym roku krew możemy oddać: lipiec
miesiąc
sierpień
dzień
wrzesień
6
marzec
październik
kwiecień
3
maj
listopad
8
czerwiec
grudzień
5

3
7
4
2
6
4

brzegi auli Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zawa-dzkiem.
Soliści oraz zespoły kameralne
zagrali dla swoich babć i dziadków
z okazji ich święta.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

„Gemini”
„Śląska”
„Słoneczna”
„Vita”
„Dr. Max”
„DOZ Apteka”
„LIBRA”
„Multifarm”
„Pro-Pharma”
„Gemini”
„Śląska”

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

„Słoneczna”
„Vita”
„Dr. Max”
„DOZ Apteka”
„LIBRA”
„Multifarm”
„Pro-Pharma”
„Gemini”
„Śląska”
„Słoneczna”
„Vita”
„Dr. Max”
„DOZ Apteka”
„LIBRA”
„Multifarm”
„Pro-Pharma”
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Kolędnicy Misyjni 2020

D

nia 5 stycznia 2020 roku,
w przeddzień uroczystości
Trzech Króli, na ulice
Żędowic tradycyjnie wyruszyli
Kolędnicy Misyjni. Było ich
w sumie 27. Swoim kolędowaniem
chcieli wyrazić radość, że Pan
Jezus przyszedł na ziemię, aby być
z nami i nas zbawić. Radość tę
chcieli zanieść do żędowickich
domów. Kolędnicy kwestowali na
rzecz opolskich misjonarzy, którzy
pomagają dzieciom w różnych
częściach świata. Dziękujemy
wszystkim darczyńcom za
zrozumienie, pomoc i wsparcie
naszej inicjatywy.

Za kolędę dziękujemy,
szczęścia, zdrowia winszujemy na
ten Nowy Rok.

Debata

D

ebata- to tytuł warsztatów
proﬁlaktycznych, które
zorganizowane zostały 15
stycznia w PSP z Żędowicach dla
uczniów klasy VII i Vlll.
Przedmiotem dyskusji były pro-

blemy związane ze spożywaniem
alkoholu. Budującym jest fakt, że
zdecydowana większość uczniów
dostrzega zagrożenia związane
z piciem alkoholu i deklaruje chęć
życia w trzeźwości.

5

„W karnawale same bale i fryzury doskonałe”

W

styczniu w Przedszkolu
Publicznym w Kielczy
dzieci w ramach poznawania kolejnego ciekawego
zawodu, zgłębiły tajniki pracy
fryzjerki.Do prezentacji
i warsztatów zaprosiliśmy oczywiście nie kogo innego, jak nasze
mamy, które wykonują te zajęcie na
co dzień. Panie, trzeba przyznać
były przygotowane wzorowo,
potraﬁły odpowiedzieć na każde,
nawet te trudne pytania.
Przedszkolaki z uwagą i delikatnością oglądały, podawały
i dotykały: szczotek, grzebieni,
wałków, papilotów, spineczek.
Dowiedzieliśmy się po raz kolejny,
że o włosy trzeba dbać, pielęgnować a przede wszystkim, nie
uciekać przed nożyczkami
i grzebieniem… jak to niektórzy
wyznawali na forum. Panie
fryzjerki wspomniały również
o podstawowej higienie, którą
wszyscy oczywiście stosują, ale
odświeżyć sobie pewne elementy
nie zaszkodzi. Drugą część pokazu
stanowiły warsztaty, na których to
powstawały piękne koki,
warkoczyki, dobierańce, irokezy,
jeżyki, i przeróżne cuda. Dzieci

oglądały się w lustrze, a co niektóre
już chciały tak, jak nasz bajkowy
Kopciuszek, pojechać karocą na
bal. Och, gdyby tak mieć na chwilę
moc wróżki, to wyczarowalibyśmy
taki bal, o którym mówiono by
bardzo długo i tylko pochlebnie.
Niestety ani Panie, ani dzieci nie
posiadają super mocy a jedyne co

i Książę. Bim- bom… zdało się
słyszeć, co to, bal dobiegł końca,
trzeba uciekać, już północ?
Wszyscy, jakby ze snu przebudzeni
patrzą na zegar, który wybija 12
w południe, to znak, że nasze
brzuszki domagają się jedzenia
i czas kończyć tą wspaniała
przygodę. Ale nie martwcie się, to

nam pozostało, to zamknąć oczy,
puścić walczyka i choć chwileczkę
z nóżki na nóżkę, do boczku, pod
rączkę zatańczyć jak wspomniany
już wcześniej Kopciuszek

jeszcze nie koniec… takich
wspaniałych przygód czeka nas
jeszcze wiele, w tym naszym
małym, twórczym przedszkolu.

Rodzinne jasełka
nia 12 stycznia w PSP im.
Wincentego z Kielczy
spotkały się na jasełkowym przedstawieniu różne

D

tak wiele, że szpilki wcisnąć się nie
dało, a szpilek wbijać ochoty nikt
nie miał. Tu każde serce całym sobą
było z występującymi, dłoń każda

pokolenia. Aktorom i ich
opiekunom serca z radości, ale
i trwogi zadrżały, bowiem wypaść
chcieli jak najlepiej. Osób przybyło

kciuki trzymała. Śpiew tu pięknie
wybrzmiał, nie tylko w języku
polskim, ale i w niemieckim,
i angielskim. Zagrała dynamiczna

Walentynkowo

M

imo że walentynki
obchodzimy 14 lutego,
to w PSP w Żędowicach
już 6 lutego było WALENTYNKOWO. Na korytarzach
i w klasach gościła czerwień. Były
czerwone balony i czerwone serca,
a co bardziej uczuciowi i zakochani
uczniowie założyli czerwone
ubrania. W tym miłym dniu można
było sobie zrobić fantazyjne
zdjęcia w walentynkowej budce,
potańczyć przy walentynkowej
muzyce i zjeść przepyszne
walentynkowe desery. A co
najważniejsze, do każdego dotarła
walentynkowa poczta. I co,
można? Można się lubić, kochać
i dobrze się bawić nie tylko 14
lutego!

Bal niespodzianek

D

Bal karnawałowy

W

piątek, 7 lutego, w PSP
w Żędowicach odbył się
bal karnawałowy dla
uczniów klas I-III. Ogromne
wrażenie robiły przygotowane na
ten dzień stroje. Dzieci przebrane
były za bohaterów znanych bajek
i ﬁlmów. Były oczywiście wróżki,
królewny i Koty w Butach. Nie
zabrakło również znanych
piłkarzy, dzielnych strażaków
i żołnierzy. Kolorowy wystrój
korytarza zachęcał uczestników
balu do radosnej zabawy.
Atrakcją okazały się także
zabawy i konkursy, w których

perkusja, wdzięczne ﬂeciki,
klarnety, trąbka, gitara, dźwięków
było wiele, wszystkie razem
wyczarowały iście anielską kapelę.
Anioły też zatańczyły, świętych
słowa ważne wybrzmiały,
młodzież pomarudziła, a Maryja,
jak to Maryja cierpliwie Dzieciątko
w ramionach tuliła i wszystkich
z radością ugościła. Na koniec
Dyrekcja ciepłe słowa do
wszystkich skierowała i z serca
podziękowała i młodym aktorom,
i ich opiekunom, i wszystkim,
którzy włączyli się w przygotowanie wieczornego spotkania.
Zaprosiła do współpracy ze
stowarzyszeniem Bliżej Szkoły
działającym przy PSP im.
Wincentego z Kielczy. Po występie
można było rozanielić się przy
pysznym małym co nieco.

wszyscy chętnie brali udział.
Radości i uśmiechów było co
niemiara. Następny bal karnawałowy już za rok !

nia 5 lutego w PSP im.
Wincentego z Kielczy
zgodnie z tradycją i oczekiwaniami małych i dużych odbył
się bal karnawałowy. Wstęp był
wolny - strój dowolny:) Dnia tego
na każdego, kto o małej łyżeczce
nie zapomniał, czekało małe co
nieco od SU. RR pączusie
dołączyła i podniebienia
rozanieliła. Po pokrzepieniu takim
zabawa wnet się rozkręciła - na
parkiecie szalały policjantki i ich
przeciwnicy, damy i damulki,
smoczki, potworki rozmaitej
maści, superbohaterowie; służby
medyczne czuwały, tancerki
wirowały, tworzono wężyki,
kółeczka, czasem ktoś się potknął,
kawałek kostiumu czy uzbrojenia
zgubił, ale nie płakał. Nagle...
w samym środku dobrej zabawy na
parkiet wpadła Dyrekcja ( we
własnej nieprzebranej osobie;) i ...
bal przerwała. Fotoreporter
z wrażenia aparat z rąk wypuścił,
każdy ze strachu oczy spuścił i wbił

wzrok w ziemię. A Ona, trwała
przez chwilę niewzruszona, po
czym...dobrą nowinę nam
przekazała: Dominik, nasz

jest czas na zabawę i czas na pracę.
Piątego świetnie się bawiliśmy,
w czasie ferii odpoczniemy,
a potem znów do pracy się

ósmoklasista został laureatem
Wojewódzkiego Konkursu
Historycznego dla uczniów szkół
podstawowych w roku szkolnym
2019/2020. Rozległy się brawa
i gratulacje. Rację ma kto powie:

weźmiemy. Za piękne przygotowanie sali dziękujemy klasie 7
i 8, za oprawę muzyczną DJ- owi
Andrzejowi oraz jego asyście:
Dawidowi i Nikodemowi.
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Kalejdoskop sukcesów wokalistek
Studia Wokalnego Do Mi Sol!!

O

sukcesach wokalistek
Studia Wokalnego Do Mi
Sol informujemy Państwa
na bieżąco , w kolejnych wydaniach Krajobrazów Zawadzkiego.
5.01.2020r. podczas Koncertu
Kolęd „W świetle Betlejemskiej
Gwiazdy” w kościele św. Rodziny
w Zawadzkiem wystąpiły Lena
Zientek, Hanna Elektorowicz
i Natalia Stranc. Lenka zaśpiewała
w duecie z Panią Moniką
Gruszczyńską piękną polską
kolędę „Gdy śliczna Panna”.
Cieszymy się też z dużych
sukcesów Emilki Araszczuk –

uczennicy III klasy Szkoły Podstawowej w Kielczy, która w listopadzie zdobyła I miejsce w VIII
Konkursie Piosenki Niemieckojęzycznej, a 7.02.20202r.
zachwyciła jurorów i publiczność
wykonaniem piosenki Czesława
Niemena „Dziwny jest ten świat”
podczas VI Wojewódzkiego
Festiwalu Czesława Niemena
w Korfantowie, gdzie zdobyła II
miejsce w kategorii uczniów szkół
podstawowych.
GRATULUJĘ!!!
instruktorka M. Rabicka
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Koncert Kolęd „W świetle Betlejemskiej Gwiazdy”

D

nia 5 stycznia 2020r.
o godz. 17.00 w kościele
św. Rodziny w Zawadzkiem po raz pierwszy mieliśmy
zaszczyt zaprosić Państwa
na przepiękny koncert kolęd
„W świetle Betlejemskiej
Gwiazdy”, podczas którego
wybrzmiały najpiękniejsze kolędy
i pastorałki polskie i świata.
Gwiazdą koncertu była Monika
Gruszczyńska – jeden z najpiękniejszych sopranów lirycznych
w Polsce, doktor sztuki wokalnej,
w towarzystwie znanych muzyków
wrocławskich: Krzysztofa
Brulińskiego – skrzypce i Katarzyny Neugebauer – piano.
W II części koncertu wystąpili
nasi rodzimi muzycy i wokaliści:
Marzena Rakowska, Ewa Kiełek –
Rataj, Oliwia Turek, Ramona
Błachowicz, Lena Zientek, Hanna
Elektorowicz, Natalia Stranc,
Szymon Lizurej.
Monika Gruszczyńska na swoim
proﬁlu w mediach społecznościowych napisała:
„Pokolędowaliśmy w pięknym
i ...ciepłym kościele w Zawadzkiem. Wspaniała i liczna

publiczność.”
Organizatorzy serdecznie
dziękują lokalnym mecenasom
sztuki, którzy kolejny raz wsparli
organizację wydarzenia
kulturalnego w naszej gminie:
sponsorowi głównemu koncertu
Prezesowi Banku Spółdzielczego –
Joachimowi Gregerowi, Państwu
Joannie i Przemysławowi Klonz,
Prezes Laboratorium Analitycznego - Ewie Brenzlau, Firmie

KAPICA – Państwu Halinie
i Adamowi Ochwatom , Paraﬁalnemu Zespołowi Caritas przy
kościele św. Rodziny, Prezes ZAW
- KOM – Pani Gabrieli Krawiec –
Górzańskiej.
Za profesjonalne nagłośnienie
koncertu dziękujemy właścicielowi Peqin Studio – Michałowi
Piekaczowi.
Organizatorzy koncertu

Wspólne kolędowanie
Bal Karnawałowy dla najmłodszych
„Bawię się z mamą i tatą”

D

nia 17.02.2020r. w sali
OSP w Zawadzkiem
odbyła się kolejna udana
impreza Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Gminy „Lubię tu żyć” integracyjny bal karnawałowy dla
najmłodszych i rodziców.
Pomysłodawczynią i prowadząca
bal była Pani Agata Gambuś –
wiceprezes stowarzyszenia,
w organizację imprezy włączyli się
członkowie stowarzyszenia oraz
uczennice Klubu @ctiva,
działającym przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem.
Na balu bawiło się prawie 40
maluchów z rodzicami. W przerwie
można było poczęstować się
słodkościami , napić soku,
a rodzice odpoczywali przy
ﬁliżance kawy.
Każdy mały uczestnik otrzymał
bajecznie kolorowy dyplom
pamiątkowy oraz zabrał ze sobą do

domu uśmiech „od ucha do ucha”,
świadczący, że zabawa była
świetna- nic dziwnego, bo talent
animatorski Pani Agaty mogliśmy
już podziwiać na niejednej
imprezie.
Mamy nadzieję, że tego typu
imprezy, integrujące maluchy i ich
rodziców, wejdą na stałe do
kalendarza imprez stowarzyszenia.
Jak można sądzić po głosach
uczestników, to świetna okazja nie
tylko do wspólnej zabawy, ale
bliższego poznania się, nawiązania
nowych znajomości i …wymiany
doświadczeń rodzicielskich.
W dzisiejszych, zabieganych
czasach, wirtualnej rzeczywistości,
bezpośredni kontakt z drugim
człowiekiem jest bardzo istotny potrzebny, by lepiej żyć, pracować
i … BAWIĆ SIĘ!!!!

D

zostały najpiękniejsze kolędy
polskie i świata,znane i lubiane
piosenki świąteczne oraz popularne utwory muzyki klasycznej.
Orkiestrą dyrygował znany muzyk
i nauczyciel w Szkole Muzycznej I
st. w Strzelcach Opolskich w klasie
saksofonu – Pan Adrian Masseli.
Licznie zgromadzona
publiczność nagrodziła długimi

owacjami występ artystów, którzy
kilkakrotnie bisowali przy
dźwiękach przebojowego „Marsza
Radetzky”ego” Johanna Straussa.
Warto wspomnieć, że koncerty
kolęd w wykonaniu Orkiestry
Dętej z Jemielnicy od 2017r.
wpisały się w tradycję ich działań
kulturalnych.
W przerwie koncertu członkowie Stowarzyszenia „Lubię tu
żyć” zorganizowali stoisko
z domowymi wypiekami, można
było również degustować kawy
i czekolady serwowane przez
baristów.
Żywiołowy odbiór koncertu
przez naszą publiczność dowodzi,
że tego typu działania warto
podejmować – to świetny sposób
spędzenia wolnego czasu
i integracji społeczeństwa przy
dźwiękach muzyki.
specjalista ds.kultury w BiK
M. Rabicka

specjalista ds.kultury w BiK
M. Rabicka

Lena Zientek śpiewa podczas
Koncertu Charytatywnego
„Serce dla Mateusza”
nia 10.02.2020r. nasza
utalentowana wokalistka
Lena Zientek swoim
występem rozpoczęła Koncert
Charytatywny w Strzelcach
Opolskich. Niezwykle emocjonalnie zaśpiewała piosenkę Kuby
Jurzyka „Być dla kogoś” i zachwyciła ponad tysięczną publiczność
oraz gwiazdy koncertu: C- BOOL,
ONE BROTHER, Z.B.U.K.U. To
już kolejny występ naszej
wokalistki podczas koncertu
z gwiazdami dużego formatu –
mamy nadzieję, że wytrwała praca,
konsekwencja i pasja przyniosą
kolejne sukcesy artystyczne.

D

nia 26.01.2020r. w Kinoteatrze w Zawadzkiem
odbył się Koncert Kolęd
w wykonaniu Orkiestry Dętej
z Jemielnicy oraz scholi „Vox
Angelis”. Inicjatorem koncertu był
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Gminy Zawadzkie
„Lubię tu żyć” - Jan Czanguleit.
Podczas koncertu zaprezentowane

Orkiestra znowu zagrała

D

nia 12 stycznia w Kinoteatrze odbył się 28 Finał
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Organizacją
sztabu zajęli się praco-wnicy
Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem
wspierani przez Panią Agatę
Gambuś. Od wczesnego poranka
na ulicach naszej gminy oraz gmin
ościennych pojawili się wolontariusze z puszkami. Od godziny
16:00 w Kinoteatrze odbywały się
koncerty oraz licytacje
przedmiotów przekazanych przez
naszych lokalnych dobroczyńców.
Na scenie wystąpili: Marzena
Rakowska, wokalistki Studia
Wokalnego „Do-Mi-Sol”, zespół
„Smoła” oraz Żędowicka Orkiestra
Dęta. Na zakończenie odbyło się
tradycyjne światełko do nieba.
Łącznie udało się uzbierać

13337,39 PLN. Serdecznie
dziękujemy wszystkim którzy
przyczynili się do organizacji
tegorocznego Finału WOŚP.
Szczególne podziękowania należą
się naszym wolontariuszom,

artystom którzy wystąpili na naszej
scenie oraz wszystkim dobroczyńcom którzy zechcieli przekazać przedmioty na licytacje. Na
kolejny ﬁnał zapraszamy już za
rok.
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Ferie zimowe z BiK-iem

ŚP

W

dniach od 10 do 21 lutego odbyły
się Ferie z BiK-iem. W ramach
wydarzenia zorganizowanych
było szereg warsztatów tematycznych oraz
animacji i zabaw dla dzieci. Zajęcia były
zróżnicowane pod katem tematycznym oraz
wiekowym dlatego każdy mógł znaleźć coś
dla siebie. Ponadto we wtorki i czwartki
wyświetlane były projekcje ﬁlmowe dla
dzieci. Łącznie w zajęciach wzięło udział
ponad 600 osób. Dziękujemy wszystkim
dzieciom za udział w warsztatach oraz
animatorom za ich poprowadzenie.

Z smutkiem przyjęliśmy informację o nagłej śmierci

Prof. dr hab. Joachima Szulca

Co w marcu wykiełkuje w kulturze?

J

uż 8 marca BiK w Zawadzkiem zaprasza
mieszkańców naszej gminy na
rewelacyjny koncert Thomasa Grotto –
wg Elżbiety Zapendowskiej to jeden
z najlepszych głosów męskich w Polsce,
a przede wszystkim rodowity Włoch! Bo kto
lepiej zaśpiewa największe i najbardziej
znane włoskie przeboje, m. in Druppi’ego
czy duetu Al Bano? Muzyczną niespodzianką podczas koncertu będzie występ
wokalistek Studia Do Mi Sol.
W dniach od 20.03. do 22.03.2020r. zapraszamy miłośników teatru na IX edycję
Profesjonalnych Warsztatów Teatralnych
„Ogrody teatralne”. Warsztaty organizuje
BiK w Zawadzkiem, a prowadzą znane od lat
i kochane przez dzieci i młodzież aktorki:
Aneta Pawelec, Agnieszka Pawlak, Monika
Pluta i Joanna Sroka. Nad całością będzie
czuwać współautorka programu
i instruktorka Małgorzata Rabicka.

Warsztaty zakończą się 22.03.2020r.,
a o godz. 17.00 wystawiony zostanie
spektakl teatralny przygotowanym przez
uczestników.
26.03.2020r. wokalistka Studia Do Mi Sol
– Lena Zientek bierze udział w konkursie
wokalnym „Wygraj szansę”- w tym roku
konkurs odbywa się w Opolu. Trzymamy
wszyscy kciuki i życzymy szczęścia!!!
29.03.2020r. o godzinie 16:00 w Kinoteatrze odbędzie się pokaz iluzji „Magic
Show” w wykonaniu ﬁnalisty programu
telewizyjnego „Mam Talent” Bartosza
Lewandowskiego. Bilety do nabycia
w Kinoteatrze oraz online przez stronę
„kupbilecik.pl
Ponadto cały czas działają nasze sekcje
kulturalne – zapraszamy wszystkich
chętnych, którzy dojrzeli do decyzji, by
rozwijać swoje zainteresowania artystyczne
lub…obudzili się ze snu zimo-wego.

Spotkania Grupy AA
Grupa Anonimowych Alkoholików „NOVA” w Zawadzkiem informuje,
że spotkania grupy odbywają się w każdy czwartek od godziny 17.00
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.

Joachim Szulc radny Rady Miejskiej w Zawadzkiem pięciu kadencji. Zasłużony geolog,
badacz, ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca kilku pokoleń geologów. W latach
2008 – 2016 dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
przewodniczący Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego,
członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rady Naukowej Instytutu Nauk
Geologicznych PAN w latach 2011-2014, Polskiego Towarzystwa Geologicznego,
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz wielu
międzynarodowych organizacji naukowych oraz organów doradczo-decyzyjnych nauki
polskiej m.in. Komitetu Nauk Geologicznych PAN. Prowadził badania naukowe na całym
świecie, w tym też w ramach współpracy naukowej z licznymi zagranicznymi ośrodkami
naukowymi. Autor licznych publikacji naukowych oraz popularno-naukowych, głównie
dotyczących regionu Śląska m.in.: Żędowice 1300 – 2000, Ziemia i Ludzie; Z biegiem
Małej Panwi, z biegiem lat …, Kamienne skarby Ziemi Annogórskiej – przewodnik
geologiczny. Książka „Z biegiem Małej Panwi, z biegiem lat…", to kompendium wiedzy
na temat dziejów obszaru położonego nad środkową Małą Panwią, obejmującego
terytorium gminy Zawadzkie oraz terenów przyległych. Od 2005 roku redagował
i wydawał gazetę lokalną „Żandowice i okolice" w której publikowane były głównie
materiały historyczne dotyczące naszego regionu. Współautor dokumentacji naukowej
(wyróżnionej nagrodą Ministra Środowiska), dzięki której obszar Góry Św. Anny uzyskał
status Geoparku (drugiego w Polsce), umożliwiającego dalsze kroki w celu uzyskania
statusu obiektu dziedzictwa kulturowego UNESCO. W 2014 roku przygotował unikalną
ekspozycję geologiczną dotyczącą budowy geologicznej naszego regionu w obiektach
Nadleśnictwa Zawadzkie, przy leśniczówce w Kielczy. Pan Joachim Szulc aktywnie
angażował się w życie lokalnej społeczności. Wygłaszając prelekcje przybliżał
mieszkańcom ciekawostki historyczne i ważne fakty z historii naszego regionu.
Burmistrz Zawadzkiego
Rada Miejska w Zawadzkiem
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
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Sport
Piłka ręczna

Piłka nożna
Cel - utrzymanie

Będą walczyć o 7 miejsce

P

iłkarze ręczni ASPR Zawadzkie
zakończyli rozgrywki w swojej grupie
zajmują ostatecznie 4 miejsce, które
upoważnia do rozegrania meczu z 4 drużyną
grupy A. Stawką będzie 7 miejsce. Spotkania
te zostaną rozegrane 7 i 21.03. Pierwszy
mecz zostanie rozegrany na wyjeździe
a przeciwnikiem będzie drużyna HLB
Buskowianka Busko Zdrój lub MOSiR
Bochnia. Poniżej informacje z rozegranych
ostatnich 5 spotkań w których drużyna
zdobyła 8 punków. (2 zwycięstwa za 3 pkt.
oraz jeden mecz za 2 pkt. po wygranych
rzutach karnych). 16 stycznia 2019 r.
w rozegranym u „siebie” meczu z PGE VIVE
II Kielce doznali wysokiej porażki 23:35.
Mecz bez historii. Do przerwy goście
prowadzili 10:19 by w II połowie
kontrolować wynik wygrywając 12 bramkami. Bramki dla naszej drużyny zdobywali:
Łukasz Całujek 6, Mateusz Damas 5, Adrian
Przybysz, Łukasz Smyk oraz Adam
Wacławczyk po2. Po 1 bramce strzelili:
Kevin Kubillas, Piotr Damas, Patryk
Całujek, Michał Krygowski, Mateusz
Kaczka oraz Sławomir Kozłowski. Komplet
punktów przywiozła drużyna z Zabrza
wygrywając z Górnikiem II 31:29 (15:17).
Bramki w tym meczu zdobywali: Patryk
Całujek i Paweł Zagórowicz po 6, Łukasz
Całujek 5, Łukasz Smyk 4, Adrian Przybysz
3, Adam Wacławczyk, Bartosz Witkowski
oraz Mateusz Kaczka po 2 oraz Mateusz
Damas 1. Bez punktów drużyna wróciła
z Zawiercia przegrywając z tamtejszym
Viretem CMC wyraźnie 28:40. W tym
spotkaniu bramki zdobywali: Adrian

Przybysz 6, Paweł Zagórowicz i Bartosz
Witkowski po 4, Mateusz Damas, Grzegorz
Hentschel, Michał Krygowski i Łukasz
Całujek po 3 oraz Adam Wacławczyk
i Mateusz Kaczka po 1. W przedostatniej
kolejce ASPR gościła w Pawonkowie
drużynę SUMKS Myślenice zajmująca
ostatnie miejsce w tabeli co było widoczne na
pakiecie. Pewne wysokie zwycięstwo
podopiecznych Łukasza Morzyka 35:20
(19:9). Tym razem łupem bramkowym
podzielili się: Łukasz Całujek 5, po 4 bramki
strzelili: Paweł Zagórowicz, Łukasz Smyk,
Grzegorz Hentschel i Adam Wacławczyk, po
3 bramki zdobyli: Mateusz Damas, Bartosz
Witkowski, Patryk Całujek oraz Mateusz
Kaczka, po 1 bramce na koncie zapisali:
Adrian Przybysz i Michał Krygowski.
W ostatnim meczu grupowym z NLO SMS
III ZPRP Kielce po 60 minutach gry wynik
brzmiał 28:28 (16:13). O tym kto zdobędzie
2 pkt a kto 1 decydowały rzuty karne
w których nasza drużyna była lepsza. Bramki
meczowe zdobywali: Mateusz Damas 6,
Michał Krygowski 5, Kevin Kubillas 4,
Adrian Przybysz i Łukasz Smyk po 3,
2 bramki zdobył Grzegorz Hentschel
a 1 Bartosz Witkowski. Jak wynika z niżej
zamieszczonej tabeli drużyna pod względem
strzelonych bramek zajmuje 3 miejsce, lecz
straconych miała najwięcej. Najwięcej
bramek dla naszej drużyny zdobyli: Łukasz
Całujek 93, Paweł Zagórowic 75 oraz Adam
Wacławczyk 55. Końcowa tabela sezonu
2019/2020 przedstawia się następująco: (do
rozegrania zostały dwa zaległe spotkania,
które nie mają wpływu na końcową tabelę)

Miejsce: Drużyna:

Mecze:

542:421

15
16

44
42

3. PGE VIVE II Kielce

15

33

559:420
462:363

4. ASPR Zawadzkie

16

26

520:505

5. SPR Grunwald Ruda Śląska

16

22

473:485

6. NLO SMS III ZPRP Kielce

16

22

471:500

7. SPR Górnik Zabrze

15

11

424:491

8. MUKS Siódemka Mysłowice

15

6

371:481

9. SUSKS Jedynka Myślenice

16

4

334:489

Tenis Stołowy
Sukces Ani Bonk

D

15.03.2020 r.
22.03.2020 r.
29.03.2020 r.
05.04.2020 r.
19.04.2020 r.
26.04.2020 r.

swoje pojedynki. W ﬁnale spotkała się
z zawodniczką UKS Sokolik Niemodlin
Aleksandrą Romanowską zwyciężając 3:1
(-4,8,4,2). Tym samym wywalczyła prawo
startu Grand Prix Polski, który odbędzie się
w dniach 3-5 kwietnia w Krakowie.

drew. Rozegrała sparingowe spotkanie
z LKS Orłem Pawonków wygrywając 4:1.
Planowane jest również spotkanie LKS
Pokojem Sadów drużyną śląskiej klasy A. Do
bramki wrócił Kamil Buczek oraz
prowadzone są rozmowy nad wzmocnieniem
linii obrony.
Poniżej terminarz meczy w miesiącu marcu
i kwietniu.

KS Unia II Żywocice Krapkowice - Stal Zawadzkiem
Stal Zawadzkie - KS Start Dobrodzień
LZS Adamietz Kadłub - Stal Zawadzkie
Stal Zawadzkie - KS Szczedrzyk
LKS Odra Kąty Opolskie - Stal Zawadzkie
Stal Zawadzkie - LZS Sokół Leśnica

Skat

Punkty: Stosunek bramek:

1. MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec
2. Viret CMC Zawiercie

obrze zapowiada się rozwój naszej
najmłodszej tenisistki Anny Bonk.
W tym sezonie w I Wojewódzkim
Turnieju Kwaliﬁkacyjnym zajęła 3 miejsce,
by w dwóch następnych być najlepszą.
W ostatnim III turnieju, który odbył się
w Strzelcach Opolskich wygrała wszystkie

R

ozgrywki II rundy w kl.A
zainaugurowane zostaną 15 marca
2020 r. wyjazdowym spotkaniem
z KS Unią II Żywocice Krapkowice z którą
w I rundzie drużyna przegrała u siebie 0:1.
Do sezonu wiosennego drużyna
przygotowuje się głównie w Zawadzkiem.
W dniach 12-15.02. przebywała na
króciutkim zgrupowaniu w Głuchołazach,
które zafundowała drużynie ﬁrma Techno-

Mistrzostwa Klubu Skata „Kuźnia” Zawadzkie

W

mistrzostwach Klubu Skata
„Kuźnia” Zawadzkie rozegrano
już 23 turnieje na planowanych
30. Kolejne turnieje wygrali: XVI- Józef
Waloszek (KS Kuźnia Zawadzkie) 2333 pkt.
XVII – Roman Kościelny (Skat
Kolonowskie) 2013 pkt. XVIII – Franciszek
Świtała (KS Kuźnia Zawadzkie) 2258 pkt.
XIX – Jan Respondek (KSS Pawonków)
2189 pkt. XX – Jerzy Stanulla (DK Strzelec
Strzelce Opolskie) 2140 pkt. XXI – Marian
Koziorowski (KS Skat-Lub Kochcice) 2167
pkt. XXII – Leopold Dybowski (KS Kuźnia)
2246 pkt. XXIII – Marian Koziorowski (KS

Skat-Lub) 2578 pkt. W klasyﬁkacji po 23
turniejach czołowa 10 przedstawia się
następująco: 1. Antoni Świtała (KS Kuźnia)
36138 pkt. 2. Marcin Szymski (Victoria
Chróścice) 35855 pkt. 3. Leopold Dybowski
34844 pkt. 4. Józef Waloszek 33986 pkt. 5.
Jerzy Stanulla 33416 pkt. 6. Roman
Kościelny 32258 pkt. 7. Reinhold Brysch
(KS Kuźnia) 31995 pkt. 8. Franciszek
Świtała 31656 pkt. 9. Jan Nowak (Victoria
Chróścice) 31656 pkt. 10. Józef Pudełek
(Skat Kolonowskie) 31479 pkt.
W tegorocznych rozgrywkach sklasyﬁkowano 34 zawodników.

Drużynowe rozgrywki

Z

ostały zainaugurowane rozgrywki
ligowe. Nasza drużyna KS Kuźnia
Zawadzkiew I kolejce II ligi nie
zachwyciła.Grając w składzie Leopold
Dybowski, Józef Ludwig, Ernest Bryłka oraz
Franciszek Świtała zdobyła tylko 9 pkt. na
możliwych do zdobycia 20 i zajmuje miejsce
w końcówce tabeli. Okazja do poprawienia
lokaty będzie już 1 marca 2020 r. KS Kuźnia
Zawadzkie jest gospodarzem II kolejki.
W Kolonowskim zostały rozegrane
okręgowe eliminacje Pucharu Polski.

W zawodach zagrało 21 drużyn. Tym razem
drużyna Kuźni wystąpiła w optymalnym
składzie do którego po dłuższej przerwie
wrócił Antoni Świtała. Efekt był natychmiastowy. Zawody wygrał ubiegłoroczny
zdobywca Pucharu Polski KS Nitron Krupski
Młyn z wynikiem 11115 pkt. a na 2 miejscu
uplasowała się nasza drużyna zdobywając
10832 pkt.
Do ﬁnału, który zostanie rozegrany
w październiku kwaliﬁkowało się 6 drużyn.
Franciszek Świtała
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